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ESPERANTO TRIUMFANTA

Esperanto ja iamaniere triumfis se oni 
konsideras la diversajn kontraŭstarojn, ki- 
ujn Nia Lingvo estis devigata alfronti dum 
tiu jus pasinta Unua Jarcento^Esperanto tra 

' vivis krizajn horojn:cenzuradon, indiferen- 
tecon, eĉ rektan persekutadon fare de mal- 

I progresemaj kaj totalismaj reĝimoj, kaj eĉ 
pei'sonajn konfliktojn inter la samideanaro 
mem,kiuj grave malbeligas la fasadon de nia 
Movado, krom iasence bremsi ties progresa- 
don. Do, Esperanto triumfis, sed ne ĉar ĝi 
estu "formale agnoskita de plej multaj - re- 
gistaroj",simple pro tio ke Nia Lingvo suk- 
cesis sin elsavi dum tiu Unua Jarcento, ki- 
un oni jus kronis per 'la okazinta Jubilea 
Kongreso, en Varsovio (naskiĝurbo de Espe- 
ranto) kun amasa (pli ol 6.000 gekongresan- 
0j!) partopreno fare de la Tutmonda Esperan 
tistaro. Kongreso, kiu, laŭŝajne, larĝplene 
sukcesis.

\ Nu, dum tiu jam plurfoje menciita Unua
Jarcento, siajn klopodojn la Esperanto-Mova 
do dediĉis precipe al diskonigado kaj dis- 
vastigado.de Esperanto,al ties instruado haj 
al ties’oficialigo fare de kiel eble plej - 
multaj Siulandaj Institucioj.

Sed nun,kiam ni jam ekiras la Duan.Jar 
centon, oni devus klopodi ke la nuntempa kaj 
iasence kontentiga pli-malpli multnombra es_ 
perantistaro sin dediĉu al ellernado de la 
Lingvo Ĉar, ja bedaŭrinde, ekzistas en niaj 
vicoj multaj "eternaj komencantoj" kaj "bo- 
nan tagon!” gesamideanoj, kiuj misprezentas 
Esperanton, ĉar nedudeble la varojn, kiujn 
oni ofertas, oni mem devas plenlerte regi.

Do, ek al plenumado de la nova tasko’

ADONIS

vastigado.de
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Sub Ĝi tiu rubriko ni kutimas informi pri la vivo de nia Asocio, nu, du» la lastaj 
monatoj, kaj sekve de la somerferia periodo, nia asocio stagnis; unuflanke pro feriado, 
fare de la plejmulto el ties'membroj kaj, aliflanke, pro la fakto ke nia sidejo,Katedro 
"Jovellanos” de Universitata Disvastigo, kiel fako de la Universitato de Oviedo kaj pro 
tiu sama somerferiada kaŭzo, restis fermita;■

Tamen, lcvankam ja nia Asocio ne "vivis", iuj el ties membroj jes realigis Esperant— 
ajn aktivecojn, eĉ iuj el ili (nome: s-anoj Santiago Nulas, Julio Argŭelles kaj JosĜ Gfar 
cfa) plenĝuis mergitaj en la jus okazinta JUBILEAN KONGRESON, en Varsovio, energie kaj 
plene travivantaj Ĝiajn programerojn kaj, krome, ekskurse vizitintaj mirindajn vidinda j- 
ojn tra Pollando. Cetere, pri tia grava evento ld-a estas la Jubilea Kongreso, Ĝi tiuj - 
nonŝanculoj mem detale raportas en selcvantaj paĝoj. Do, atente legu tiun raporton.

Plian fojon nin honoris per sia vizito s-ano Luis Serrano PĜrez, el Sabadell, akom- 
panata de lia edzino. Li estas unu el niaj kutimaj kunlabo rantoj, kiu, per siaj kunlabora 
joj,grave pliinteresigas la enhavon de nia modesta "HELECO". Kvankam, bedaŭrinde,lia rea 
tado inter ni ja estis mallonga; tamen, ni ĝuis liajn spritemon kaj fluan E3peranto-paro 
ladon dum agrablaj interkonversaciadoj.

Kaj nun informi ni devas pri tio ke la esperanta flago denove fiere flirta», inter 
tutmondaj flagoj, en la apudmara promenejo de nia urbo, tiele plibeligante ĝin.

en la pago 21, favoran recenzon pri la broŝuro Cunatai Pori 
verkita de nia elstara s-ana amito Katalfn ( Rafael Diaz Ifo 

rilla ), el Argentino. Broŝuro aperigita kiel suplemento de 
la numero 53 (6) de nia "HELECO"*

Jtol.la recenzo.

A D 0 N I'S

Cunatai Pori. 20 p. Broŝuro verkita de Katalin. Eldonita de Astura Espe- 
ranto-Asocio. La verko estas rakonto de tragedio okazinta meze de ĝangalo 
en Sud-Ameriko inter indianoj kaj blankuloj en kontrasto al diverseco de 
moroj, sed komuneco de profundaj sentoj. La dramo spegulas la subprema-
don de la indianoj fare de la blankuloj. La stilo estas flua kaj invitas al sen- 
halta legado ĝis la fino. Cinataf Pori estas la nomo de la rolantino, kiun en
gvaraniaj vortoj signifas "Belan Knabinon".

G.M.E.
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en la 19®

kialon de sia ĉeesto laen

parenco BESTAS en la 17® li—

kaj 24®

La t.n.

ESPERANTON en la 7®

16® linio de tiuj. -en la

la 11® linio de tiuen

lastatempe, 
nomoj kaj

en
la 
de

La 
linio de

la 9®
finaĵo "n" en la 9® 
S-ro EN inter S-roj

12® linio de la paĝo 3 (Dia-

linio de la paĝo 9«
li- 

FIN—

La t.n. 
kaj paĝo.

La t.n.

Membroj de la lingvopolica ĉefurba taĉmento "Zamenhof" arestis 
en la distrikto de "HELECO", n-ro 53 (6), la' lingvoteroristojn, kies 
fiagoj aperas Ĝi sube,

t.n. SUKCESU, kiu uzurpas la oficon de sia parenco SUKCESOS 
la dekstra kolumno de la paĝo 1.
paro EN TIO, kiu forlasis sian lokon inter la supre citita deliktulo 
KE en tiu sama linio.
t.n. ZAMENHOF-TAGO-N, kiu uzurpas la metion de S-ro ZAMENHOF-TAGON en 

la 3® linio de la paĝo 2.

La t.n. KVINDEKO, kiu aŭdacas sin ornami tute kontraŭleĝe per la finaĵo 
"n" en la 25® linio de tiu sama paĝo.

La t.n. 24-A kaj LINIO, kiuj agas same en la 
ble! En la komisarejo!).

La paro INTER ŝi, kiu ne kapablis klarigi la 
16® linio de la paĝo 6.

La t.n. RESTOS, kiu uzurpas la okupon de sia 
nio de tiu sama paĝo.

La paro INTER SI, kiu ne povis pruvi sian rajton deĵori en la 23' 
linioj de tiu sama paĝo.

TUTAJ, al kiu okazis same en la 27® linio de tiu sama paĝo.

en tiuj samaj linioĜOJIĜAS, kiu uzurpas la rolon de S-ro EKĜOJAS

BRILA, kiu uzurpas la postenon de sia parenco 
nio de tiu sama paĝo.

La t.n. ESPERANTO-N, kiu uzurpas la profesion de S-ro 
linio de la maldekstra kolumno de la paĝo 8.

La t.n. AĜA, kiu uzurpas la oficon de S-ro AĜAJ 
samaj kolumno kaj paĝo.

La t.n. AL, kiu uzurpas la metion de S-ro IE
La t.n. UNIVERSITATO, kiu aŭdacas paradi per 

nio de la paĝo 10, tiele malebligante la deĵoradon 
STUDOS kaj LA.

La t.n. DE, kiu uzurpas la okupon de S-ro JE

&
&

La t.n. KVAROPE, kiu uzurpas la rolon de sia parenco KVAROPO en la 28® li. 
nio de tiu sama paĝo.

restado de ĉiuj tiuj deliktuloj en la PIV (Punaj Instalaĵoj 
oni donis al ili po kvin batojn per la kvin pintoj de la ver 

da stelo sur iliaj vertoj kaj ili estis tuj poste liberigitaj.

Esperburgo, en la 16® de Majo 1987 
LA ^EFKOMISARO,

Al ZIBJADES
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inaŭguro okazis dufoje, dum la sabato, 25® de Julio; je la deka 
por la kongresanoj, kies kongresnumero estis 1 - 1500 kaj 3001 -L

tiom da landoj en la tuta historio de nia 
tiel forta, tiel internacia, kulture plej

Prezidanto de la Pola Parlamento, S-ro, Ro-

i

KSj
S)
SSJ

U)

a solena
horo, _
4500; je la dek-kvara horo,por la kongresanoj, kies kongresnumero estis 
1501 - 3000-kaj 4501 - 64OO. La du inaŭgurojn rajtis krome ĉeesti inviti- 

taj gastoj, ĵurnalistoj, diplomatoj. La du inaŭguroj estis samrangaj, kun la sama - 
programo.

La Prezidanto de U.E.A., antaŭ vasta maro da vizaĝoj, homoj kolektiĝintaj el - 
ĉiuj partoj de la terglobo, komencis la paroladon inaŭguran per Ĝi tiuj vortoj:"An- 
ta.Ŭ cent jaroj,en presejo apud ĉi tiu kongresejo aperis eta modesta .broŝuro...” Sur la 
scenejo' sidis kvardeko da estraranoj, funkciuloj, honoraj gastoj kaj landaj salutan- 
tpj. En siaj enkondukaj vortoj, Ikro Humphrey Tonkin emfazis la faktoĥ, ke neniam - 
antaŭe kunvenis tiom da esperantistoj el 
lj.ngvo, kaj neniam nia lingvo trovis sin 
riĉa.

La Alta Protektanto de la Kongreso, 
mq.n Malinovski, salutis la gekongresanojn. (En aparta loko de Ĝi tiu numero ni publi 
kigas la tutan paroladon).

La salono estis bele ornamita per du rubandoj, ruĝa kaj blanka, koloroj de la - 
pola flago. Super la scenejo lumante pendis la kongrestago jam ornamita per la orko_ 
Tora' liomo VARSOVIO 1987.

Dum la kongreso okazis fakkunvenoj laŭ la programo; ankaŭ okazis belartaj aktoj, 
teatraĵoj, filmoprezentadoj, gazetara konferenco, ekspozicioj (tre interesa estis la 
ekspozicio pri Polaj Esperantaj Libroj), filatela ekspozicio, kies temo, kompreneble, 
egtis Esperanto, internacia konferenco de I.L.E.I. Aperis poŝtmarko dediĉita al la - 
Jqbileo.de Esperanto, novaj sonkasetoj, novaj libroj.

Mi volas reliefigi la belan ekskursonta! Bjalistoko, kie oni omaĝis al nia kara 
majstro D-ro. Zamenhof, kiu naskiĝis tie. Ceestis amaso da personoj (preskaŭ Ĉiuj ge 
kongresanoj). La omaĝo konsistis el parolado de la Alta Protektanto S-ro. Malinovski, 
D-ro. Tonkin, D-ro. Ludovik Zaleski-Zamenhof, nepo de la kreinto de Esperanto. Poste, 
apud la impona surkolona busto de la iniciatinto de Esperanto, reprezentantinoj de - 

landoj surmetis florbukedojn, inter ili, en la nomo de Hispanio, nia samideanino 
MARIA PAZ ROCES, edzino de nia Prezidanto.

Ĉiutage aperis akurate la gravega informilo "KONGRESA KURIERO" enhavanta intere, 
sajn informojn pri la irado de la kongreso, avertoj kaj spritaj humuraĵoj.

Grandan surprizon ni ricevis kiam en launua informilo de la -kongreso ni legis la 
sekvantan anoncon; Ciuj kongresanoj, kiuj havas kongresinsignon, rajtas uzi la urb— 
ajn trafikilojn de Varsovio tute senpage; la ordinarajn aŭtobusojn, tramojn rapidajn 
kaj ekspresajn aŭtobusojn.

SANTIAGO MULAS GALLEGO

INTERESA PROPONO DE LA ALTA PROTEKTANTO OKAZE DE LA JUBILEA JAKO

Estimata Prezidanto !
Estimataj Sinjorinoj ! Estimataj Sinjoroj !

Mi havas la ĥonoron kaj samtempe granda ĝojon bonvenigi vin, la partoprenantojn 
de la' 72-a Universala Kongreso de Esperanto, en la nomo de la plej superaj aŭtorita- 
toj de Pola Popola Respubliko, Honora Komitato, kaj en mia propra nomo, tiu de la a_l 
ta protektanto de la Kongreso,

Jqbileo.de
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>3)

En la jaro de la granda jubileo de Esperanto viaj vojoj, el kelk-deko da landoj 
de kvin kontinentoj, alkondukis vin al Varsovio. La ligiteco kun la radikoj de la Es 
peranto-movado kaj de la internacia lingvo fariĝis pli forta ol la penoj de la long^ 
distanca vojaĝo. Oni do devas ĝoji, ke tiom multnombre vi renkontiĝas en Varsovio,en 
la urbo, en kiu antaŭ cent jaroj, precize la 26-an de Julio de la 1887-a jaro,aperis 
la unua libro de Ludoviko Zamenhof, ke vi ankaŭ omaĝos lin en Bialistoko, kie naski- 
ĝis la posta Doktoro Esperanto kaj kie — en la kondiĉoj de la tiama'multlingveco en 
tiu urbo, naskiĝis la ideo: krei la internacian -lingvon, la lingvon, kiu servu la no 
blajn celojn de la eliminado de konfliktoj,, inter la anoj de diversaj naciecoj , la 
lingvon, kiu servu la konstruadon de fido, interkompreniĝo kaj paca ordo.

Kiom proksimaj estas al ni - en la hodiaŭa tempo, tempo plena de konfliktoj kaj 
diversaj minacoj por la homaro kaj por la vivo- sur nia planedo - la celoj kaj idea— 
loj,kiuj'antaŭ cent jaroj gvidis la modestan okulkuraciston, kiam li oferis al la ho. 
maro sian internacian lingvon. Proksimaj kaj plu aktualaj, ĉar ni estas atestantoj - 
de la freneza vet-armiĝado, atestantoj de la kreigado de ĉiam pli danĝeraj armiloj - 
kaj kreskanta ekologia minaco, ĉe la sentebla manko de fido kaj eblo interkompreniĝi 
.inter homoj kaj nacioj.

Pollando, tiom dolorige suferigita en sia historio, Pollando, en kiu ĉiu kvara- 
kvina civitano pereis dum 1& dua mondmilito, havas tute specialan moralan rajton kaj 
devon paroli pri tiuj danĝeroj, alvoki al la batalo por konservo de la paco kaj kon- 
traŭstari tiujn fortojn, kiuj kondukas la mondon al neniigo.

Pro tio ĝuste en nia lando naskiĝis la bone konataj en la mondo paciniciatoj kaj 
proponoj pri senarmiĝo. Ekzemplodone mi menciu:

- pri la Plano de Rapacki, kiu celis krei senatoman zonon en la Centra Eŭropo;

- pri la akceptita de Organizajo de Unuiĝintaj Nacioj, pola deklaracio pri edu- 
kado de junaj generacioj en la spirito de la paco, aŭ

- pri la plej nova iniciato, konata jam sub la nomo Plano de Jaruzelski,kiu ce- 
las la eŭropan sekurecon.

Hodiaŭ jam ne sufiĉas paca kunekzistado, hodiaŭ necesas dialogo kaj aktiva kun- 
laboro, pro la kreskanta kundependeco de la evoluo kaj glob-skaleoo de problemoj.

-Mi parolas pri Ĝi tiuj dolorigaj demandoj de nia mondo, ĉar mi konscias pri tio, 
ke por solvi ilin necesas interkompreniĝo, kaj ĉi tiun interkompreniĝon en la tutho— 
mara skalo klopodas servi la lingvo Esperanto. Ne estas do mirige, ke la valorojn de 
ĉi tiu lingvo rimarkis ankaŭ Unesko, kiu proklamis du rezoluciojn pri la demando de 
iom vasta utiligo de Esperanto en internaciaj kontaktoj. Kaj la Monda Pac-Konsilanta 
ro, en unu el siaj rezolucioj, esprimis al esperantistoj rekonon pro la kontribuado 
al la firmigo de la paco kaj vastigado de la ideoj de frateco kaj amikeco inter la — 
homoj de diversaj naciecoj. Tio ĉiam estas la vivanta ideo-testamento de Ludoviko Za. 
menhof, kiu, krom krei la lingvon, kreis ankaŭ humanisman programon, konatan kiel es. 
perantismo, kiu celas — surbaze de komuna lingvo - konstrui la fidon kaj fratecon in 
ter la nacioj. Pro tio estas la afero tute komprenebla, ke la paco estas samtempe var 
to kaj celo - precipe proksima al la esperantistoj, kiuj konscias pri .tio, ke nur en 
la kondiĉoj de la paco la Esperanto-movado povas: ekzisti kaj evolui, kaj la lingvo- 
— praktike servi la homaron.

Estimataj Sinjorinoj kaj Sinjoroj !

En la centjara Jubileo de Esperanto, vi kongresas en Pollando, ne nur por sumi- 
gi la ĝisnunajn atingojn de via movado, fiksi planojn por la estonteco, sed ankaŭ por 
omaĝi la grandan homon - Ludoviko Zamenhof - kiun Unuiĝintaj Nacioj nomis "filo de - 
la tuta homaro”.

La omaĝon kaj memoron plej ofte esprimas monumentoj; da tiuj Zamenhof havas en 
la mondo jam multe. Sed la vivo instruas, ke la plej belaj, plej valoraj estas tiuj 
monumentoj, kiuj praktike, ĉiutage servas la homojn. Mi estas profunde konvinkita,ke 
tia firma monumento, utila monumento, kiun - okaze de la 100-jariĝo de Esperanto oni 
povas kaj oni devas starigi, en lia naskiĝurbo, devus fariĝi: La Monda Esperanto-Cen 
tro - LUDOVIKO ZAMENHOF - en Bialistoko. Ĝi estus en sia formo monumenteca,sed ankaŭ 
praktike servus la esperantistojn en la tuta mondo kiel loko de renkontiĝoj, scienc- 
aj esploroj - precipe interlingvistikaj kaj esperantologiaj - kiel Loko de la prakti 
ka realigado de la ideo, al kiu oferis sian tutan vivon - la kreinto de Esperanto !
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De tiu ĉi loko do, kun granda ĝojo - kiel la alta protektanto de la Kongreso, 
kaj kiel la samurbano de Zamenhof el Bialistoko - mi anoncas, ke la Komitato de - 
Universala Esperanto-Asocio plene subtenis mian ideon» konstrui la monumenton de la 
100-jariĝo de Esperanto en la formo de MONDA ESPERANTO CENTRO "LUDOVIKO ZAMENHOF" 
en Bialistoko.

Mia ĝojo estas tiom pli granda, ke oni konfidis al mi la honoron gvidi la la— 
boron de la internacia konstru-fondaĵo de la CENTRO. Mi esprimas mian profundan es 
peron, ke ĉi tiu ideo trovos la subtenon de la partoprenantoj de la Varsovia Kongr 
eso, ke ĉe la kunlaboro de' ĉiuj, al kiuj estas proksimaj la ideoj de Ludoviko Zam- 
enhof, eble jam en baldaŭa estonteco, prosperos alni efektivigi la pro jekton de la konstrua- 
do dela CENTRO, kaj tiam - tre verŝajne - unu el la estontaj kongresoj de Esperan 
to, eble ĝuste okaze de la malfermo de' la CENTRO — povos, okazi en’la naskiĝurbo de 
Ludoviko Zamenhof !

Sinjoro Prezidanto ! Sinjorinoj kaj Sinjoroj !

Mi esprimas la esperon, kaj tio tutcerte estas la espero de multaj adeptoj de 
la ideo de la internacia lingvo, ke debatante en Varsovio, ĉe la sojlo de la dua - 
jaroento de Esperanto - via kongreso ellaboros novan agadatrategion favore al ĉi - 
tiu lingvo kaj favore al la celoj, kiuj gvidis la kreinton de Esperanto, ke el la 
atingaro de ĉi tiu kongreso oni ĉerpos la inspiron por la efektivigo de la eterna 
revo de la homaro pri la komuna lingvo internacia, proksimiganta la homojn kaj na- . 
alojn kaj servanta al la komuneco de iliaj pensoj kaj agoj.

Estas por mi granda honoro, ke mi povas, al la kunvenintaj ĉi tie homoj de - 
granda menso kaj varma koro, al la adeptoj de humanismo kaj kompreniĝo, kiaj ja es 
tas la esperantistoj - transdoni la dezirojn de fruktodonaj debatoj kaj agrabla es_ 
tado en ” ’ ’ ' * ""Varsovio kaj Pollando !

estas profunde konvinkita, ke dum via estado en Pollando vi ĉie renkontos 
akcepton kaj tradician polan gast-amon.

via Esperanto-movado, kiu ankaŭ fariĝis la mia mi deziras sukcesojn en la 
la por ni Ĉiuj komunaj celoj: interkompreniĝo, amikeco kaj kunlaboro, venko

Mi 
elkoran

r Ai
nomo de 
de la ideo de firma paoo sur la Tero !

J5

PAROLADO DE D-RO L.ZALESKI-ZAMENHOF

Dum la solena inaŭguro de la 72-a Universala Kongreso faris pa- 
roladon ankaŭ kiel ni jam menciis, la nepo de la kreinto de Esperan-

to, D-ro Ludvvik Zaleski-Zamenhof, Ni prezentas ĉi-sube plenan tekston

de lia parolado

Kij
S)

>3)

Sinjoro Alta Protektanto, Sinjoro Prezidanto,
Gesinjoroj Kongresanoj,

Mi dankas la Kongreson kaj la Estraron de UEA pro la afabla invito.

En la nomo da la familio Zamenhof mi salutas la Kongreson... Mi deziras al vi 
Ĉiuj plene sukcesi en viaj grandaniman taskoj. Tiuj kelkaj vortoj ege kortuŝas min. 
Mi havis la okazon eldiradi ilin plurfoje, estinte juna knabo. Precize antaŭ kvin- 
dek jaroj mi eldiris tiujn vortojn, Salutante la Esperanto-Kongreson tie ĉi en Var- 
sovio, en 1937. Mia filino Hanna ripetis ilin en 1959, tiam kvin-jara, en la sama -
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loko. Tiu-ĉi foje mi rediras ilin ankaŭ por Si kaj por mia dua filino Margareta, fort- 
. tenita per profesiaj taskoj.

Tamen Esperanto ja ne estas familia afero, kvankam estis tempoj, kiam miaj fami-( 
lianoj- estis persekutataj pro Esperanto. Mia patro, Adam, malliberigita en tiu ĉi ur- 
bo en Oktobro 1939,. en sia kvalito de la filo de Doktoro Zamenhof, pereis tri monatoj 
poste. Mi salutas lian memoron. Mi salutas ankaŭ la memoron de Lidia kaj Sofia , kiuj 
pereis en Treblinka tri jarojn malpli frue. Tamen, mi akcentu ankoraŭfoje, Esperanto 
estas afero nek de familio, nek de iu klubo, nek de grupo, nek de naoio, nek de ŝtato,, 
nek de relegio. Plue, .la, lingvo internacia ne estas celo por si memjĝi devas esti ins. 
trumento de la granda, filozofa, homarana koncepto de la kreinto, aŭ iniciatinto de la 
lingvo, kiel Doktoro Zamenhof preferis nomiĝi. 'La juna kuracisto, prezentanta antaŭ - 
cent jaroj tiun, teknike genian inventon, antaŭvidis en ĝi ilon por kuraci la malsan- 
ojn premantajn la tiaman mondon: la maltoleremon, la malamon, la malegalecon inter na 
cioj aŭ4 religiaj grupoj, inter homoj de diversaj har- aŭ haŭt-koloroj. La kuracisto- 
filozofo,konsideris, ke la profunda-kaŭzo de tiuj simptomoj estis interhoma malkompre. • 
noj li tial esperis trovi efikan rimedon, proponante la internacian lingvon: faoilan ' 
ilon de komunikado.

La epoko ŝanĝiĝis, la internaciaj kontaktoj evoluis fortege dum la lastaj jarde- 
koj, kelkaj naciaj lingvoj rangaltigis, fakte fariginte internaciaj komunikiloj inter 
ne de grupoj, de ŝtatoj, en politika aŭ en geografia senco. Tamen la iamaj simptomoj 
de la homalta malsano, ĉiam latentaj, vekiĝas de tempo al tempo. Staras ankoraŭ la "mu 
roj de miljaroj”, se ne plu inter la popoloj, do inter la regionaj sooioj, farantaj - 
la aktualan dividon, anstataŭ kunigon de nia mondo. La "glavo sangon soifanta" Ŝajnas 
minaoi ankoraŭ nian terglobon.

Tial la ideo de la interhoma kompreno, ideo de la homara solidareco tra sooiaj , 
naoiaj, regionaj aŭ religiaj diferencoj, ĉiam montriĝas aktuala. Ke en la "granda ron 
do familia", elpensita de mia avo, por inkludi la tutan homaron, ĉiu familiano - ano 
de la homaro, ĝuante egaleoon en liaj (aŭ ŝiaj) homaj rajtoj, vivu en la paco kaj en 

frata interkompreno.

Mi salutas la lingvon kaj la ideojn de mia avo. Sukcesan Centjaran Jubileon !
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NI MEMORIGAS TOI PRI TIO KE EN NIA LIBRO-SERVO ANKORA® ESTAS HAVEBLA LA VERKO ®
-"ASTURA BUKEDO", ENHAVANTA JUVELOJN EL FAMKONATAJ ASTURAJ VERKISTOJ

PREZOs 650 PTOJ. U2
. r . . . _ _ _______________ ■_ ®
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PROZO: 
Premio 1- a:”Laŭra" de Kliven Dek (Hispanio) kaj "Aŭstralio” de Spomenka Ŝtimec (Ju-

goslavio),
2- a:'*La Garantiulo" de Sten Johansson (Svedio).
3- a:"La Ŝuldo" de Stefan Mao Gill (Hungario).

Premio
Premio _ ... . ... _ x -
Hon. menoio:"Viveroj" de Valimir Piŝkoreo (jugoslavio).
POEZIO:
Pierido 1-a:"Fabelo pri skarlata floro" de Evgenij Belonenko (Sovetunio).
Premio 2-a:"Tukpinĉiloj" de Karolina Gilmore (Britio).
Premio 3-a:"Kaj mi mortis" de Gunnar GSllmo (Svedio).
TEATRAĴO:
Premio 1-a: ne aljuĝita.
Premio.2-a:”Cio estas en viaj manoj" de Ruth Culbert (Usono).
Premio 3-a:ĵ'Ledono pri Cl" de Bernard Golden (Hungario).
Hon. mencio:"Progreso" de Vesna Skaljer-Race (Jugoslavio).
KANTO:
Premiot"Jubilea kanto por Esperanto" de DLmitir Terziev - muziko - kaj Simeon Sime- 

onov - teksto (Bulgario).
ESEO:
Premio: (Luigi Ninna ja): "Nia movado kaj ĝiaj kronikistoj" de Oldfich Khichal (Hung.),
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ia veturado por aviadilo ostis tre feliĉa. En la sana flugado akompanis 
nin S-ro. Aragaj, la familio de Figuerola (liaj edzino kaj nepino). Dum 
tri horoj ni babilis lam niaj^geairikoj, kelkaj el ili no laonataj antaĉTe, 
aliaj jao veturintaj Jeune al Ĉinio, lei el nia ĉarma anglino Rose Davson . 
Post malmulte da terapo super la nuboj alvenis la horo por manĝi la unuan 
polan manĝadon, ĉar la kompanio LOT apartenas al Pollando.

Krom la hispanoj veturis nun nia amiko el Meksikio S-ro. Abraham Vega Acosta,- 
samideano el "Centro Esperantista de la Escuela de Ingenierfa y Artes de Mĉrioo” . 
Kun li mi tenis longan paroladon pri la E-movado de lia lando.

En la flughaveno de Varsovio errois atendante nia gvidantino, bela virino, paro- 
lanta perfekte la hispanan lingvon. Si akompanis nian grupon dum la tuta tempo en - 
Pollandoj krome en ĉiuj urboj atendis nin alia loka gvidant(in)o. Ankaŭ mi trovis - 
mian blindan amikinon Zuzanna Iain ŝia filoj ili atendis la familion Figuerola. Agra— 
bla renkontiĝo !

Per aŭtobuso preta speciale por nia grupo ni iris al la H otelo Ferara, situan- 
ta en la centro de la urbo, tre proksime al la Kongresejo. Komforta hotelo. Tie ni 
loĝis dum 13 tagoj. (12 dum la kongreso, 1 je la fino de la ekskurso).

La unua surprizo estis, kiam nia gvidantino, Isabel, diris al ni: "en la deko- 
tra angulo de la halo estas la Akceptejo de la esperantistoj". Santiago kaj mi iriB 
ĝis la verda tablo, apud kiu sidantaj estis tri fraŭlinoj. Neniu el ili parolis Esp- 
eranton. Grava problGEiD ! Nia bela gvidantino solvis la problemon per sia landa — 
lingvo klarigante nian situacion. Solvita la afero, en la akceptejo de la hotelo oni 
disdonis la Ŝlosilojn de la ĉambroj. Tra la fenestro ni admiris belegan panoramon,la 
ampleksan placon kaj, en la fono, la Kultur-.Dor.jon kun gia alta turo, svelta konstra— 
ajo, ekzakta kopio de la moskva Universitato.

En la sekvanta tago, je la naŭa horo matene, eniras en la saman aŭtobuson ĉiuj 
ekskursanoj por fari rondveturado n tra la urbo. Tiani Isabel restis en la hotelo kaj 
nia gvidanto nomata Andrĉs (romantika viro) klarigis ĉiujn vidaĵojn, monumentojn, — 
ejojn de diversaj publikaj fakoj aŭ ministrejajn konstruaĵojn, ĝis atingi la grand- 
an parkon, kie staras la monumento de Sopeno. Haltis la aŭtobuso, malsupreniris ĉi- 
uj samideanoj, tiam aperis policisto kaj ordonis al la gvidanto: "foriru, ĉar la aŭ 
tobuso ne povas halti ĉi tie I” Andrĉs, ĝenato pro la policisto, konsilis nin supre 
niri denove al la aŭtobuso, ĉar ne es+is eble konvinki lin por ke ni vizitu la par- 
kon, kaj la aŭtobuso foriru. Neeble ! La poeta viro, timinta pro la malagrabla situ 
acio, ordonas al la Ŝoforo foriri.

La rivero Vistulo, la Tombo de la Nekonata Soldato, la Antikva Kvartalo,la Bar- 
bakano kun ĝia "aireneto", la antikva fortikajo de la urbo kaj aliaj mirindaĵoj.Lon- 
ga rakonto estua ĉi tiu skribaĵo, se ni vortpentras ĉiujn lokojn.

Onua tago en la Kongresejo. Ni frue iris al la Kulturdomo, impona konstruaĵo j 
antaŭe mi jam diris ion pri ĝi, sed interne ni restas surprizitaj: grandaj salonoj, 
multaj koridoroj por atingi diversajn giĉetojn. Flanke maldekstre estis la giĉetoj 
kie oni disdonis la dokumentaron; ni prenis ĝin sen atendi vicon, ĉar ni estis la — 
unuaj esperantistoj. Belegaj aktujoj verdkoloraj kun presita simbolo de nia kongreso. 
Ene ni trovis diversajn dokumentojn, inter ili, Kongres-libron kaj programon de 
aktoj. Tre dika la unua kaj interesa programo kaj suplemento la dua.

Poste jam komencis la malbona ordo: ne estis rendevua tabulo, la helpantoj 
L.K.K. ne estis akurate en la giĉetoj, kelkaj el ili ne parolis Esperanton. Pro 
motivo, longaj vicoj de homoj formiĝis en la koridoroj, tiel en la giĉetoj de eksk^r 
soj, kiel por aĉeti biletojn por la bankedo. En la postoficejo amaso da personoj lon 
ga tempo atendas por atingi la aĉetejon. La libro-servo estis kaŝita en la kvara eta►► 
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ĝo. Samideanoj demandis ofte, kiu estas ĉi tiu salono. Neniu povas respondi korekte. 
La liftoj funkcias plenplene. Ili ne havas indikilojn. Nur kiam ni ekvidas pordojn 
hazarde, scias kiu estas la salono. Ni trovis la necesejon, demandante unu kaj mil- 
ojn da fojoj al la aliaj kolegoj; la unuajn tagojn ni devis pagi por. urini 5 zlot- 
ojn, poste jam aperis anonco: "sen-page". Kiam mi konis la labirintojn de tori do roj, 
ŝtuparoj, liftoj, salonoj, kafejoj, bufedoj, k.t.p., jam estis meztongreso.

Niaj konataj geamikoj aperis subite unu post la alia. Kiel kutime estis ĉirkaŭ 
brakoj aŭ kinoj, kiom ili ostis virinoj; amikoj de niaj amikoj, samideanoj ne konaZ 
taj salutis kareseme ĉiujn. Ni ĝuas rimarkante tian eksplodon de ĝojo; mia koro ba- 
tas tre rapide aŭ forte, kiam mi vidas korespondantojn miajn, ankaŭ kiam mi salutis 
ia flamandan "JorgO3" <la biciklanto kaj aliajn esperantistojn demandantajn pri iliaj 
korespondantinoj en Gijĉn. Mi ne volas diri miajn emociojn, kiam mi trovis vidalvi- 
de Brankan, Helenan, Bettin, Rittan, post du jaroj sen renkontigi. Ĉi tio estas la 
saŭco de la to ngre eoj.

Aŭgusto, la 9-an tagon, je la tria horo matene, tro frue, mi adiaŭas miajn sa- 
mideanojn; ili revenos al Hispanio, mi restas en Pollando. Mi ankaŭ veturis je la - 
oka matene al 01sztyn, urbo situanta en la norda parto de ĉi tiu lando. Ĝia distan- 
co al Varsovio, 230 km. Mi prenis urban aŭtobuson ĝis oentra stacidomo de aŭtobusoj 
de regulaj linioj al diversaj urboj de orienta parto. Atingante 01sztyn meztage,tie 
estis atendante min mia amiko Tadeusz Rostanski, kiu preninte mian valizon konduki» 

en lian hejmon. Maria, lia edzino, kaj Johanna ĉirkaŭbrakis min tre sentelmont- 
Johanna, 
somero.

min 
re. 
dum

jam konata ĉe miaj grupanoj, pro tio ke ŝi estis gastino mia du jarojn

Post la
bron "ASTURA

-"Ĉi tiun rakonton mi jam konas".

-"Kiun rakonton ?" - mi demandis.

ĝojo pro mia alveno mi malfermis la valizon kaj donacis al li nian li— 
BUKEDO". Traleginte ĉi tiun libron, Tadeusz diris al mi:

de

-"A dide Cordera" - li respondis.

-"Mi ne povas kredi vian diron" - mi diris.

-"Jes, kredu", kaj preninte libron de sia biblioteko li serĉis trapasante rapi, 
paĝojn kaj montris al mi la rakonton ADIOS CORDERA. Granda surprizo estis por mi,

kiam mi legis en la hispana lingvo tiun rakonton de darin. Ĉi tiu libro estas teka 
to por lernado de hispana lingvo far la poloj. Ili ĝuis interne pro tia motivo, kaj 
esprimis al li mian ĝojon, krome pro tio ke li rememoris tuj la titolon de la verko 
de nia fama aŭtoro Leopoldo Alas "darin”. 

La mondo estas malgranda !
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Reveninte el Bialistoko pro la omaĝo al D-ro Zamenhof, la gvidanto de nia aŭto 
buso ordonis al la ŝoforo halti en la mezo de la distanco inter ĉi tiu urbo kaj VaT 
sovlo. Li klarigis la motivon; ni povas iri al la necesejo. Tiu loko estas haltejo, 
kie estas muelejo, kiu interne estas kvazaŭ trinkejo, sed en ĉi tiu momento ĝi es- 
tas fermita. Pro tio la gvidanto diris, ke la virinoj iru dekstran kaj la viroj msi 
dekstre». Inter la arbaro ni urinis, ĉiu en sia flanko.

Post tio mi iris apud la gvidanton, dirante al li:

-"Estas la unua fojo kiam mi pisis en bonodora necesejo kaj sen-page”. 

Li kaj diuj samideanoj, kiuj aŭdis min ekkriis kun granda ridego.

JULIO ARGŬELLES



juliaj (Beatnikoj el....
.. .^ungario

Pri la uzo kaj misuzo de prepozicio JE

En la E-lingva gazetaro oni ofte faras erarojn pri la uzo 
de prepozicio JE. Tio ne estas hazarda, Ĉar la signifon cte tiu 
vorteto diversaj lernolibroj difinas laŭ Plena Gramatiko de Es, 
peranto de L.L.Zamenhof jene: Ĉiu prepozicio havas konkretan 
kaj konstantan signifon escepte de JE, kiu ne havas memstaran: 
difinitan signifon; kiam la rekta senco ne montras al ni kian 
nome prepozicion ni devas uzi, tiam estas uzenda la prepozi- 
oio JE.

Ni vidu kelkajn frazojn kun malĝusta uzo de tiu prepozi- 
cios

1. Tute merite JE la 25» - 26» de Septembro Ĉi-jare, la 
Bulgara Esperanto-Asocio okazigis sian jubilean Scienc-Prakti, 
kan Konferencon...

2. Fakte la kongreso komenciĝis JE la 1» de Majo en Buda 
peŝto.

3. ... pluraj honoraj membroj alvenis jam JE la 30» de - 
Aprilo...

4. Gi aperos JE Festosemajno de la Libro...

5. JĈ la fino de riĉa kultura programo la Ĉeestantoj a- 
probis la rezolucion protestantan kontraŭ la nuklea armado.

6. En Budapeŝto okazos .la unua aeronaŭtika seminario en 
Esperanto JE la temo...

En la frazoj 1-3 vortoj kun prepozicio JE signas tempoad' 
jekton laŭ analogio je la sepa horo. Tamen tiu- analogio estas 
falsa, Ĉar laŭ ĝusta E-logiko kaj regulo oni devas diri kaj 
skribi: la 25-an kaj la 2ĉ-an de Septembro, la 1-an de Majo, 
la 30-an de Aprilo.

Por esprimi tempon prepozicio JE estas uzata nur antaŭ 



adjekto de horo. Pro tiu kaŭzo en la frazoj 4-5 oni devas Ŝan- 
ĝi la prepozicio je EN. Tiel same estas esprimoj malĝustaj:se- 
pinario je la temojvidu la frazon ĉ) = seminario pri la temo ; 
saluti iun je la nomo de prezidantaro = ... en la nomo.■■;par- 
topreni je kunveno - ... kunvenon /en kunveno /ktp.

La prepozicion JE oni uzas preskaŭ nur en jenaj okazoj:

1. Por esprimi /mal/abundon, senigon,/anim/staton (adjek- 
tivp + JE + substantivo): /mal/riĉa je/de arboj/arbaroj/; lama 
Jŝ. unu piedo; digna je sia nomo; kontenta je/pri/de la laboro, 
ktp.

2. Por esprimi la valenton de kelkaj verboj kaj deverbaj 
substantivoj (verbo, aŭ substantivo + JE + substantivo): rajti/ 
—o/ je/pri Esperanto; bapti/-o/ je Helena; morti/-o/ je kanoe- 
ro, kredi/-o/ je ideo; soifi/-o/je/pri seio; altiĝi/-o/ je 7/, 
ktp.

3. Por esprimi ia tenatan korpoparton (verbo + akuzativo 
+ JE + substantivo): konduki lin je la nazo; li tenis ŝin je - 
la brako, ktp.

4. Por esprimi la adjekton de horo (JE + artikolo difini- 
ta p numeralo orda): je la deka horo kaj dek minutoj, ktp.

5. Por esprimi, mezur-adjekton: vi estas je du kapoj pli - 
dita.ol li; Helena estas je du jaroj pli juna ol ŝi, ktp.

Kompreneble, tiu Ĉi regulareto ne povas elĉerpi la tutan 
terbon pri la uzo kaj misuzo de la prepozicio JE. Tamen, ŝajnas 
al pi, ĝi povas esti uzebla por pliĝustigi la parolon kaj skri, 
bon de esperantistoj.

verkis: d-ro Attila Salga

universitata profesoro, Bebreoen, Hungario

oficialaj inronta» a la imano« eskmmo

ĵbk>zicl\ĵo ito ia sam summo
1. Port lta/ata/ota-vorto la aganto estas indikita per DE, Eto-et ŝi estas asata de Ĉiuj/ 
6-a legulo do 1» Fuadaaenta Gramatiko/,

2. Post o-vortoj KB povas indiki la aganton, se neniu alia konoernan!» eatas ebla. Ekz-e: 
la kanto de la birij, la projekto de la ingeniero ĵ/pundasieato/, la parolado de la orato- 
ro k. s.

J. Por indiki la aganton post o-vortoj en aliaj kazoj, la plej generale akceptita foroo 
Mta» PASE DE. Ekz-e: la akcepto de la kongresanoj fare de la urbestro, la trudu!® de Ha 
«leto fao» de Zamenhof,
La Direktoro de la Sekolo pri GramatikorNiohel DUO ŬOEIISAZ; La Prezidanto:J)-ro A.ALBAOLT




